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Aspectos Clínicos, Cognitivos, Comportamentais E De
Neuroimagem Do Comprometimento Cognitivo
Vascular

Jorge Luís Machado do Amaral

Uerj

Desenvolvimento de medidor de vazão não intrusivo
por efeito termal

Jorge Luiz de Oliveira Domingos

Uerj

Preparação e avaliação biológica de isoflavonóides e
análogos

José André de Moura Brito

Ence

Métodos de pesquisa operacional aplicados ao
problema de configuração ótima do equipamento de
radiocirurgia (Gamma Knife)

José Carlos Mendonça

Uenf

Resposta agronômica à irrigação por gotejamento
superficial e subsuperficial na cultura do café (coffea.
canephora) no norte fluminense

José Claudio Provenzano

Unesa

Perfil do exoproteoma da infecção endodôntica
primária crônica antes e após o tratamento utilizando
único instrumento no tratamento endodôntico com
movimento reciprocante

José Hamilton Matheus Nascimento

UFRJ

Remodelamento cardíaco na hipertrofia e
insuficiência cardíaca induzida por esteroides
anabólicos

Jose Ricardo Miras Mermudes

UFRJ

Sistemática de Anthribidae Neotropical (Coleoptera:
Curculionoidea)

Josiane Roberto Domingues

UFF

Josué da Costa Lima Junior

Fiocruz

Avaliação do efeito do processamento de cogumelos
comestíveis sobre os níveis de ergotioneína.
Vacinas sintéticas: Avaliação do potencial
imunogênico de peptídeos quiméricos contendo
epítopos de diferentes candidatos vacinais contra o
Plasmodium vivax

Fiocruz

Helmintos parasitos com potencial zoonótico em
populações de Rattus norvegicus coletados no Estado
do Rio de Janeiro com ênfase no parasitismo por
Angiostrongylus cantonensis (Nematoda:
Angiostrongylidae) e Calodium hepaticum (SYN.
Capillaria hepatica)

Julia Helena Rosauro Clarke

UFRJ

Programação durante o desenvolvimento: infecção
neonatal e a susceptibilidade ao desenvolvimento de
doença de Alzheimer

Juliana Echevarria Neves de Lima

UFRJ

Estudo do papel dos monócitos no desenvolvimento
da PET/MAH e na suscetibilidade às incfecções
oportunistas em portadores do HTLV-1

Júlio Cesar Andrade de Abreu

UFF

Juberlan Silva Garcia

Kátia da Silva Calabrese

Fiocruz

Democracia e internet: analisando experiências de
participação digital
Desenvolvimento de formulações, tópica e oral, para
o tratamento da leishmaniose cutânea no modelo
murino.

UFRJ

Incorporação de antibióticos insolúveis em
nanosistemas lipídicos contendo óleos vegetais como
alternativa para incremento das propriedades
farmacêuticas.

Lais de Carvalho

Uerj

Transfecção de células-tronco mesenquimais de
medula óssea com fatores de crescimento para
transplante em ratos com lesão renal induzida por
hipertensão renovascular

Laiza Tatiana Poskus

UFF

Análise da superfície dentinária tratada por
dentifrícios dessensibilizantes e sua influência na
resistência de união de diferentes sistemas adesivos

Landi Veivi Guillermo Costilla

UniRio

Efeito da via de apoptose FAS-FASL nos linfócitos T e
do uso de lipossomas de fosfatidilserina na
imunomodulação da produção de citocinas na
resposta imune na Doença de Chagas experimental

Laura Alice Santos de Oliveira

Unisuam

Abordagens fisioterapêuticas na Doença de Parkinson

Leandro Machado Rocha

UFF

Estudo químico e biológico das espécies de espécies
vegetais do parque nacional da restinga de Jurubatiba
(RJ)

Ledy do Horto dos Santos Oliveira

UFF

Detecção de papilomavírus humanos em esfregaços
da mucosa oral de pacientes assintomáticos
infectados pelo vírus da imunodeficiência humana

Leonardo Nogueira

UFRJ

Mecanismos da disfunção muscular esquelética em
consequência de exposição aguda à fumaça de cigarro

Leonardo Rodrigues de Andrade

UFRJ

Células isoladas do peritônio e o potencial de
diferenciação em linhagens mesenquimais: transição
epitélio-mesênquima ou células tronco estromais?

Lia de Mattos Rocha

Uerj

Dinâmicas de Participação e Ação Coletiva nas
margens da cidade: Etnografia de arenas públicas em
favelas do Rio de Janeiro.

Lídia Moreira Lima

UFRJ

Estudo in vitro do metabolismo de fase 1 & fase 2 do
protótipo hipoglicemiante lassbio-1471

Liebert Parreiras Nogueira

Uerj

Reestruturação do Laboratório de Tratamento de
Análise e Tratamento de Imagens Microtomográficas
(Lab_Image) da UERJ

Ligia Maria Marino Valente

UFRJ

Lilian Miranda

UFRRJ

Livia Cristina Liporagi Lopes

UFRJ

Kattya Gyselle de Holanda e Silva

Criação de subsídios multidisciplinares para
desenvolvimento de produtos de origem vegetal
aplicados à terapia da dengue
Entre vulnerabilidade e criatividade: estudo sobre o
modo como pacientes significam saúde e processo de
cuidado
Interação entre micro-organismos presentes na
doença fibrose cística

Loraine Campanati Araujo de Andrade

UFRJ

Células tronco na saúde e na doença: estudo de
processos controladores de proliferação e
diferenciação de células tronco neurais e seu paralelo
com células tronco de glioblastoma

Lucia Emmanoel Novaes Malagris

UFRJ

Stress, resiliência e apoio social: comparação entre
indivíduos com e sem hipertensão arterial e diabetes
mellitus

Luciana Armada Dias

Unesa

Luciana Jesus da Costa

UFRJ

Imunoexpressão de rank, rankl e opg em lesões
perirradiculares de animais portadores de
osteoporose
Desenvolvimento de ferramentas moleculares mais
eficientes para a geração de estoques altamente
infecciosos de vírus da dengue e para obtenção de
ensaios de triagem de substâncias com potencial ação
anti-dengue

Luciana Pires de Sá Requião

UFF

Educação Musical nas Escolas Públicas da Costa Verde
Sul Fluminense: avaliando e consolidando um
percurso de pesquisa e extensão

Luciana Souza de Paiva

UFF

Comparação dos efeitos da Digoxina e da Ouabaína
isoladamente e em associação nas diferentes
populações de linfócitos

Luciane Soares da Silva

Uenf

O “faro” na ação policial: um estudo de caso sobre
abordagem policial e cor entre agentes da segurança
pública no Norte Fluminense

Lucianne Fragel Madeira

UFF

Efeito do fator de ativação de plaquetas sobre a
pluripotencialidade das células tronco embrionárias

Luciano Luporini Menegaldo

UFRJ

Desenvolvimento de um dinamômetro de mão para
medição de vetores de força individuais dos dedos

Luis Eduardo Menezes Quintas

UFRJ

Ação de novos derivados da digoxina sobre a Na+/K+ATPase e avaliação de seu efeito citotóxico

Luís Felipe Skinner

Uerj

Diversidade de ascidiacea na baía da ilha grande
taxonomia e distribuição espacial

Luiz Augusto Sousa de Oliveira

UFRJ

Montagem do laboratório de anodização e o estudo
sobre a fabricação de nanofios de hexaferritas.

Facha

Comunicação digital, usabilidade e Arquitetura de
Informação: uma avaliação interdisciplinar de
conteúdos informativos e persuasivos veiculados em
dispositivos móveis com interfaces gestuais

Luiz Dione Barbosa de Melo

IFRJ

Caracterização funcional da sinalização celular
mediada por lisofosfatidilcolina (LPC): papel ubíquo
na infecção por patógenos como Trypanosoma cruzi e
no metabolismo de lipoproteínas.

Luiz Fernando Brum Malta

UFRJ

Desenvolvimento de materiais nanoestruturados para
aplicação no âmbito das células solares sensibilizadas
por corante

Uerj

Identificação e caracterização dos principais
compostos voláteis formados durante processos de
desilação de cachaça em alambiques por
cromatografia gasosa

Magda Alves de Medeiros

UFRRJ

Efeito da acupuntura sobre as respostas de estresse
em animais domésticos

Magdalena Nascimento Renno

UFRJ

Maite Vaslin de Freitas Silva

UFRJ

Marcel William Rocha da Silva

UFRRJ

Luiz Carlos Agner Caldas

Luiz Nélio Henderson Guedes de Oliveira

Marcelo Cossenza Pettezzoni de Almeida

UFF

Marcelo Gomes da Silva

Uenf

Marcelo Manzi Marinho

Uerj

Marcelo Ribeiro de Britto

UFRJ

Marcia Cristina Paes

Uerj

Avaliação farmacológica e modelagem molecular de
compostos com atividade antileucêmica
Uso da genomica funcional e do pirosequenciamento
(ngs) para o entendimento da interação vírus-planta
Redes Sem fio Eficientes no Uso do Espectro
Antigas ferramentas farmacológicas para uma
estratégia anti-tumoral: gliomas vs sulfassalazina e
ácido valpróico
Monitoramento e controle das taxas de perda de
nitrogênio por volatilização de amônia de fertilizantes
encapsulados com quitosona e alginato
Controle de eutrofização e florações de
cianobactérias em sistemas aquáticos tropicais
CIANO-CONTROL
Sistemática da subfamília corydoradinae
(siluriformes: loricarioidea: callichthyidae)
Destino e degradação da molécula de heme nas
formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi: como
manter a homeostase sem a via canônica da HemeOxigenase?

Márcia Rodrigues Amorim dos Santos

UFF

Marco Antonio Martins

Uenf

Marco Antonio Sampaio Malagodi

UFF

Marco Aurélio Carino Bouzada
Marcos Antonio Pedlowski

Marcos Verissimo Alves

Margarida Goréte Ferreira do Carmo

Unesa

Fitorremediação de ambientes contaminados com
petróleo e/ou derivados
Saber ambiental, esfera pública e ordenamento
territorial
Laboratório de logística

Uenf

Análise integrada de impactos socioambientais em
paisagens costeiras do Norte Fluminense e Sul do
Espírito Santo associados à construção de
megaempreendimentos portuários

UFF

Cálculos de primeiros princípios e de dinâmica
molecular para determinação de propriedades
estruturais, eletrônicas e térmicas de materiais
bidimensionais do grupo IV da tabela periódica

UFRRJ

Maria Angélica dos Santos Sanchez

Uerj

Maria Antonieta da Conceição Rodrigues

Uerj

Maria Cecilia de Castello Branco Fantinato

UFF

Maria Claudia Barbosa

UFRJ

Maria Cristina Gaglianone

Uenf

Maria das Graças Tavares do Carmo

UFRJ

Maria de Fátima Vieira Marques

UFRJ

Maria Gabriela Bello Koblitz

O papel de polimorfismos genéticos envolvidos no
metabolismo de vitaminas na etiologia da Síndrome
de Down

UniRio

Murcha-de-fusário (Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici) em tomateiros na região de Nova
Friburgo, RJ: incidência, raças predominantes e
condições predisponentes
Informant questionnaire on cognitive decline in the
elderly (IQCODE): validação de uma versão reduzida
Estudo de mudanças naturais e antrópicas durante o
quaternário na baía de sepetiba, sudeste brasileiro
Processos e saberes construídos nas práticas sociais
cotidianas e educação matemática de jovens e
adultos
Impactos no solo da atividade de destruição de
munições inservíveis
Restauração da polinização em área de restinga na
Mata Atlântica
Adolescência, prematuridade e ácidos graxos:
mecanismos biomoleculares placentários
Nanocompósitos Híbridos Multifuncionais para
Aplicações Estruturais
Flavorizantes naturais da mata atlântica fluminense:
estudos proteômicos e metabolômicos de vanilla SP

Maria Luiza Rocco Duarte Pereira

UFRJ

Estrutura eletrônica, orientação molecular e dinâmica
de transferência de carga em semicondutores
orgânicos para eletrônica flexível

Maria Paula Gonçalves Lysandro de
Albernaz

UFRJ

Habitação e cidade: padrões de ocupação do solo em
áreas residenciais na cidade do Rio de Janeiro

Fiocruz

Papel da lipoxina A4 exógena no comprometimento
pulmonar desenvolvido durante a malária grave
experimental

UFF

Mediações e seleções de professores de ciências e
biologia na perspectiva da construção social do
currículo

UniRio

Dinâmica de polimerização do glúten em grãos de
trigo: caracterização in vivo por espectrometria de
massas

Mariana Conceição de Souza

Mariana Lima Vilela

Mariana Simoes Larraz Ferreira
Mariella Alzamora Camarena

UFRJ

Marina Monteiro Machado

Uerj

Mario Cezar de Souza Costa Conceição

UniRio

Sínteses e Caracterização de Nanopartículas de
Óxidos de Ferro
Fronteiras fluminenses: propriedades, mapas e
territórios
Efeitos bioquímicos, fisiológicos e do
condicionamento físico na prática laboral de
enfermeiros submetidos a diferentes intervenções de

atividade física
Mario Roberto Folhadella Benevides

UFRJ

Lógicas modais aplicadas à computação

UniRio

Estratégias de inovação no Brasil: apolítica pública
como ponte entre planejamento e implementação

Marta Simone Mendonça Freitas

Uenf

Deficiências nutricionais em Calendula officinalis E
Cymbopogon citratus (DC) Stapf.: Bioprodução De
Principios Ativos E Composição Mineral

Maurilio Lima Botelho

UFRRJ

Mauro de Freitas Rebelo

UFRJ

Maximiliano da Silva Sangoi

UFRJ

Brometo de pinavério: identificação e quantificação
em formulações farmacêuticas e estudos de
caracterização dos produtos de degradação

Miriam Bianchi de Frontin Werneck

Inca

Estudo da influência do metabolismo tumoral na
modulação de células T CD8+ e no estabelecimento
do nicho metastático

Mirian Araujo Carlos Crapez

UFF

Esteiras microbianas em ambientes hipersalinos subsídios para conservação ambiental

Mariza Costa Almeida

Monica Lemos Ammon Fernandez

Fiocruz

A favela na História da Geografia Brasileira
Sequenciamento do genoma do mexilhão invasor
Limnoperna fortunei

Malacofauna límnica e continental do município de
Paracambi, Mesorregião Metropolitana do Estado do
Rio de Janeiro, com ênfase nos transmissores da
esquistossomose, fasciolose e meningite eosinofílica

Nakedia Maysa Freitas Carvalho

Uerj

Nanopartículas de ferro verdes como
descontaminantes de águas

Natalia Galito Rocha Ayres

UFF

Efeitos da infusão de L-arginina sobre marcadores de
disfunção endotelial induzidos por fluxo sanguíneo
oscilatório em indivíduos com hipertensão

Natalia Iorio Lopes Pontes

UFF

Antissépticos bucais x resistência microbiana

Natália Pereira de Almeida Nogueira

Uerj

Nayara Graciella Mota Miranda

Uerj

Neide Aparecida Titonelli Alvim

UFRJ

Olavo Bohrer Amaral

UFRJ

Omar Eduardo Bailez

Uenf

Orangel Antonio Aguilera Socorro

UFF

Oscar Rocha Barbosa

Uerj

Otacilio da Cruz Moreira

Patricia Burth

Patricia dos Santos Vigário

Fiocruz

UFF

Unisuam

Aspectos bioquímicos e moleculares da fisiologia
mitocondrial do Trypanosoma cruzi: uma contribuição
para a prospecção de novas drogas
Mecanismos do desenvolvimento da autonomia:
diferenças sexuais na interação entre funções
executivas, controle emocional e moral em jovens
estudantes universitários
Acupuntura aplicada por enfermeiros na prevenção e
controle de hipertensão arterial e diabetes mellitus
tipo 2: pesquisa multicêntrica
Análise sistemática da consistência e confiabilidade
da literatura científica em neurobiologia da memória
Ritmo de atividade e mecanismos de reconhecimento
do hospedeiro em forídeos de formigas cortadeiras
Fauna holocênica de sítios arqueológicos do Rio de
Janeiro: pescaria pre-historicas e analises
paleoambiental
Análises morfofuncionais em tetrapoda
Relação entre genótipos e carga parasitária de
Trypanosoma cruzi em pacientes portadores da
Doença de Chagas crônica com diferentes
manifestações clínicas
Albumina e leptospirose: bases moleculares visando a
utilização desta proteína em futuros protocolos
terapêuticos
Características antropométricas, composição corporal
e desempenho esportivo em atletas de rugby em
cadeira de rodas

Patricia Savio de Araujo Souza

UFF

Análise de fatores prognósticos em pacientes
portadores do carcinoma de células escamosas de
canal anal tratados com quimiorradioterapia

Paula Alvarez Abreu

UFRJ

Planejamento de novos antifúngicos para infecções
oportunistas usando teste de sensibilidade ao
antifúngico associado à modelagem molecular

UFRJ

Avaliação da toxicidade de extratos de Cordia
verbenacea DC. uma espécie vegetal de uso medicinal
presente na região de Cabo Frio/RJ, e identificação de
constituintes químicos por CL-RMN.

Uerj

Estudo transversal sobre a influência do estilo de vida
ativo ou sedentário no perfil metabólico e na função
endotelial de crianças e adolescentes com e sem
excesso de massa corporal

Paula Macedo Lessa dos Santos

Paulo Ferrez Collett-Solberg

Paulo Renato Zuquim Antas

Fiocruz

Paulo Verdasca Amorim

UFRJ

Pedro Henrique Pedreira Campos

UFRRJ

Penha Cristina Barradas Daltro Santos

Plínio Cunha Sather

Uerj

UFRJ

Estudo multidisciplinar para aplicação clínica da
infecção in vitro de macrófagos humanos dos
fenótipos M1, M2a e M2c pela vacina BCG Moreau:
Enfoque e novas abordagens na investigação da
resposta imune in vitro
Modelagem Matemática de Carreiros de
Forrageamento de Formigas
As Empreiteiras Multinacionais Brasileiras: o processo
de internacionalização das empresas domésticas de
construção pesada, 1969-2010
Hipoxia-isquemia sistêmica pré-natal e
desenvolvimento morfofuncional do SNC: modulação
de vias de sinalização, conexinas e
neurotransmissores.
Avaliação in silico, in vitro e in vivo do perfil
antitrombótico de novas moléculas sintéticas e
desenvolvimento de nanosistemas para o tratamento
de doenças cardiovasculares
Como que a dinâmica de populações naturais de
Aedes aegypti em quatro áreas isoladas pode
influenciar a disseminação da Wolbachia para
bloquear localmente o vírus dengue

Rafael Maciel de Freitas

Fiocruz

Raquel Goulart Barreto

Uerj

A hegemonia da substituição tecnológica nas
formulações da Secretaria Municipal de Educação do
Rio de Janeiro, a partir de 2009

Raquel Regina Bonelli

UFRJ

Caracterização dos plasmídeos associados à presença
de β-lactamases em microrganismos isolados de
carne de frango e avaliação de seu potencial de
disseminação para amostras de E. coli da microbiota
ou patogênicas ao homem

Regina Celia Paula Leal Toledo

UFF

Simulação computacional do tráfego viário: novos
desafios

Renata Maldonado da Silva

Uenf

Ricardo Felipe Alves Moreira

UFF

Ricardo Marques Ribeiro

UFF

Ricardo Moratelli Mendonça da Rocha

Ricardo Moreira Borges

A reestruturação do ensino superior no Brasil e na
união européia: concepções e diretrizes
Avaliação da sedimentação recente e eutrofização em
duas lagunas do estado do Rio de Janeiro
Receptor Acusto-Óptico Ultra-Sensível para
Comunicações e Monitoramento

Fiocruz

Morcegos do Maciço da Pedra Branca, RJ: diversidade
e zoonoses em uma área de borda de floresta com
elevada intervenção antrópica

UFRJ

Desenvolvimento de metodologias analíticas para a
avaliação holística de dados químicos e biológicos da
família Arecaceae (=Palmae)

Ricardo Moreira de Souza

Uenf

Ensaios in vitro e a campo para o controle biológico
de formas imaturas de Aedes aegypti com o uso de
nematoides patogênicos a insetos

Ricardo Valcarcel

UFRRJ

Serviços Ambientais hidrológicos das Áreas de
Preservação Permanente em topo de morros

Rita de Cassia Pereira Lima

Unesa

Representações sociais de docentes a respeito de seu
trabalho no Centro de Educação Tecnológica e
Profissionalizante do Rio de Janeiro (Cetep-RJ)

Rita de Cassia Quitete Portela

UFRJ

Efeitos da “primatização” e do tamanho do habitat na
dinâmica populacional de uma espécie de palmeira
vulnerável a extinção

Roberto Campos Villaça

UFF

Estudo das comunidades bentônicas de Armação de
Búzios-RJ com ênfase nas relações entre corais e
macroalgas: 2° Fase

Roberto Jakomin

UFRJ

Desenvolvimento e caracterização de células solares
hibridas nanoestruturadas

Roberto Paes de Carvalho

UFF

Sinalização por dopamina e adenosina na retina em
desenvolvimento: Modulação do transporte de
ascorbato e da sobrevivência neuronal

Roberto Takashi Sudo

UFRJ

Associação de agonista de receptor de adenosina com
inibidor de fosfodiesterase 5: nova proposta
terapêutica da disfunção erétil

Robson da Costa

UFRJ

O canal TRPV4 como alvo para o desenvolvimento de
novos analgésicos contra a neuropatia diabética
dolorosa

Robson Rodrigues de Paula

Abeu

Juventude evangélica, música e identidade religiosa
na Baixada Fluminense
Os grandes projetos observaçionais extra-galáticos do
Brasil: o requerimento de simulações cosmológicas
Supressão de interferência em sistemas de
comunicações sem fio com múltiplas antenas,
usuários e células
O papel do Inflamassomo na infecção experimental
pelo Aspergillus fumigatus

Roderik Adriaan Overzier

ON

Rodrigo Caiado de Lamare

Puc-Rio

Rodrigo Tinoco Figueiredo

UFRJ

Rosa Lucia Rosa Gomes

UGB

O idoso no mercado de trabalho: um rótulo discursivo

Fiocruz

Ecologia de populações e comunidades de pequenos
mamíferos e seus parasitos no Maciço da Pedra
Branca e arredores, RJ.

Rosana Gentile
Satomi Takano Kitahara
Saulo Andrade Caldas

Uerj
UFRRJ

Tecendo as redes de comunicação entre Brasil e
Japão: potencializando o laboratório Minato
Protocolo Clínico-cirúrgico nas neoplasias mamárias
de cadelas e gatas

Silas Pessini Rodrigues

UFRJ

Avaliação do secretoma da microalga chlamydomonas
reinhardtii em situação de acúmulo de lipídeos: busca
por proteínas chave para sinalização célula-célula
envolvida no acúmulo de precursores de biodiesel

Silmara Cristina Dela da Silva

UFF

Cartas, comentários, efeitos: uma análise discursiva
dos espaços para o sujeito na mídia

Silvério de Paiva Freitas

Uenf

Estudo sobre a qualidade fisiológica de sementes,
fenologia, perfil fitoquímico e bioatividade de mata
pasto (Eupatorium maximilianii Schrad).

Silvia Maria Baêta Cavalcanti

UFF

Caracterização genômica e filogenia de variantes do
HPV circulantes no Estado do Rio de Janeiro

Investigação do efeito terapêutico do fitosterol sobre
as concentrações do LDL-colesterol em crianças e
adolescentes dislipidêmicos atendidos em um
Hospital Universitário: estudo randomizado cruzado
duplo cego
Parâmetros inflamatórios e celulares do fígado após o
transplante de células de medula óssea GFP+ em
camundongos C57BL/6 com fibrose hepática induzida
por ligadura do ducto biliar

Simone Augusta Ribas

Uerj

Simone Nunes de Carvalho

Uerj

Sonia Maria Taddei Ferraz

UFF

ARQUITETURA DA VIOLÊNCIA: Regulações de uma
ordem privada e consolidação de uma nova
sociabilidade urbana excludente

INC

Novo seguimento dos pacientes incluídos no estudo
multicêntrico randomizado de Terapia celular em
cardiopatas – infarto agudo do miocárdio – EMRTCCIAM

Suzana Alves da Silva

Suzana Côrte Real Faria

Fiocruz

Tânia Salgado Pimenta

Fiocruz

Tania Zaverucha do Valle

Fiocruz

Tatiana Domitrovic

UFRJ

Tatiana El-Bacha Porto

UFRJ

Thais Accorsi Mendonça

Unigranrio

Análise da participação dos fibrócitos na formação da
fibrose na leishmaniose visceral
Assistência à saúde e as redes da Misericórdia (Rio de
Janeiro, 1838-1889)
Estudo dos mecanismos de resistência à Leishmania
amazonensis em macrófagos de camundongos
C3H.He
Nanoencapsulamento e transporte de moléculas de
RNA de interesse terapêutico pelo vírus não
envelopado de inseto Nudaurelia capensis ômega
Vírus
Polifenólicos da uva, mitocôndria e metabolômica:
revisitando o paradoxo francês em células de
carcinoma mamário humano
Imunoavaliação de marcadores ósseos em
periodontites apicais assintomáticas

Thaís Porto Amadeu

Uerj

Caracterização das metaloproteinases e de seus
inibidores teciduais em dois modelos in vitro de
células de Schwann humanas: sua contribuição no
desenvolvimento da fibrose neural.

Thiago Signorini Gonçalves

UFRJ

Relíquias do passado: a formação de galáxias
starburst em baixo redshift

Tiago Couto Berriel
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Vera Carolina Bordallo Bittencourt

Victor Talarico Leal Vieira
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IFRJ

Fiocruz
Uerj
UniRIo

Unigranrio

Na literatura, foi amplamente analisado o impacto de
políticas econômicas sobre atividade, bem-estar e
estabilidade economica. O objetivo deste projeto é
entender como a escolha das políticas econômicas
dependem da estrutura política imposta sobre a socie
Estudo da conversão da proteína prion, sua
modulação por inibidores e estabelecimento de
estratégias para seu diagnóstico
Estudo da atividade anti-inflamatória e analgésica de
frações isoladas de Solidago chilensis Meyen no
modelo de artrite aguda induzida por zymosan.
Revisão Taxonômica e Análise Filogenética de
Celacantos (Sarcopterygii: Actinistia)
Impacto dos neuromediadores do estresse na
resposta de neutrófilos humanos contra Candida
albicans
Influência da esterilização nas propriedades
mecânicas de instrumentos endodônticos fabricados
com ligas de NiTi convencional, M-wire, Fase R e
Memória controlada.

Vidal de Freitas Mansano

IPJBRJ

Virginia Martins da Matta

Embrapa

Revisão taxonômica e filogenia de Hymenaea L.
(Leguminosae-Papilionoideae-Detarieae)
Recuperação de antocianinas de efluentes do
processamento de juçara (Euterpe edulis)

Viviane Silva de Paula

UFRJ

Estudos Estruturais de Receptores de Quimiocina
como Base para o Desenvolvimento de Novos
Agentes Antitumorais

Wilson Thadeu Valle Machado

UFF

Assinatura isotópica de zinco no material particulado
e na biota da baía de sepetiba: identificação das
fontes de emissão

Fiocruz

Estratégia inovadora de terapia gênica, sítio-dirigida,
baseada em CRISPR/Cas, para o gene da Síndrome de
Wiskott-Aldrich

Zilton Farias Meira de Vasconcelos

